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INFORMACE PRO VÝROBKY S 0 mg NIKOTINU PŘÍCHUTĚ: 
TABÁK KARIBSKÝ * TABÁK HONEY * TABÁK BURLEY * TABÁK KLASIK * TABÁK KLASIK PEPRMINT * 

IRSKÝ LIKÉR * KOKOS * LÍSKOVÝ OŘÍŠEK * BORŮVKA * OVOCNÉ ŽELÉ * JAHODA PREMIUM * DONUT 
* VANILKA PREMIUM *OVOCNÝ MIX 

Obsah: propylenglykol; glycerin; aroma; destilovaná voda. Výrobek není klasifikován jako 
nebezpečný. Možné nežádoucí účinky: Bolest hlavy, závrať, sucho v ústech, nosu a krku. Výrobek není 
určen pro osoby mladší 18 let, těhotné a kojící ženy, osoby s kardiovaskulárním onemocněním, 
diabetiky, astmatiky nebo osoby citlivé na zmíněný obsah.  
 

INFORMACE PRO VÝROBKY S 0 mg NIKOTINU PŘÍCHUTĚ: 
OSTRUŽINA * LESNÍ SMĚS * PISTÁCIE * CUKROVÝ MELOUN 

Obsahuje: propylenglykol; glycerin; aroma. Varování: Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte 
mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené 
části těla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, 
jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal v 
souladu se zákonem o odpadech. Možné nežádoucí účinky: Bolest hlavy, závrať, sucho v ústech, nosu 
a krku. Výrobek není určen pro osoby mladší 18 let, těhotné a kojící ženy, osoby s kardiovaskulárním 
onemocněním, diabetiky, astmatiky nebo osoby citlivé na zmíněný obsah.  
 

INFORMACE PRO PŘÍCHUŤ VIŠEŇ S 0 mg NIKOTINU: 
Obsahuje: propylenglykol; glycerin; aroma. Varování: Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Po 
manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně 
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. 
Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech. Možné nežádoucí účinky: Bolest hlavy, 
závrať, sucho v ústech, nosu a krku. Výrobek není určen pro osoby mladší 18 let, těhotné a kojící 
ženy, osoby s kardiovaskulárním onemocněním, diabetiky, astmatiky nebo osoby citlivé na zmíněný 
obsah. 

 

INFORMACE PRO PŘÍCHUŤ JAHODA S 0 mg NIKOTINU: 
Obsah: propylenglykol; glycerin; aroma; destilovaná voda. Varování: Může vyvolat alergickou kožní 
reakci. Způsobuje vážné podráždění očí.  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek 
výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik 
minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout 
snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou 
pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech. Možné nežádoucí účinky: 
Bolest hlavy, závrať, sucho v ústech, nosu a krku. Výrobek není určen pro osoby mladší 18 let, 
těhotné a kojící ženy, osoby s kardiovaskulárním onemocněním, diabetiky, astmatiky nebo osoby 
citlivé na zmíněný obsah. 
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INFORMACE PRO PŘÍCHUŤ JABLKO S 0 mg NIKOTINU: 
Obsahuje: propylenglykol; glycerin; aroma. Varování: Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Po 
manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně 
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, pokud je lze vyjmout snadno. 
Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech. Možné nežádoucí účinky: Bolest hlavy, 
závrať, sucho v ústech, nosu a krku. Výrobek není určen pro osoby mladší 18 let, těhotné a kojící 
ženy, osoby s kardiovaskulárním onemocněním, diabetiky, astmatiky nebo osoby citlivé na zmíněný 
obsah.  
 

INFORMACE PRO PŘÍCHUŤ BUBBLE GUM S 0 mg NIKOTINU: 
Obsahuje: propylenglykol; glycerin; aroma; destilovaná voda. Varování: Může vyvolat alergickou 

kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. 

Uchovávejte obal těsně uzavřený. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. 

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou 

pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech. Možné nežádoucí účinky: 

Bolest hlavy, závrať, sucho v ústech, nosu a krku. Výrobek není určen pro osoby mladší 18 let, 

těhotné a kojící ženy, osoby s kardiovaskulárním onemocněním, diabetiky, astmatiky nebo osoby 

citlivé na zmíněný obsah.  

INFORMACE PRO PŘÍCHUŤ BRUSINKA S 0 mg NIKOTINU: 
Obsahuje: propylenglykol; glycerin; aroma; destilovaná voda. Varování: Dráždí kůži. Způsobuje vážné 
podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Po manipulaci 
důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované 
části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik 
minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout 
snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech. 
Možné nežádoucí účinky: Bolest hlavy, závrať, sucho v ústech, nosu a krku. Výrobek není určen pro 
osoby mladší 18 let, těhotné a kojící ženy, osoby s kardiovaskulárním onemocněním, diabetiky, 
astmatiky nebo osoby citlivé na zmíněný obsah.  
 

INFORMACE PRO PŘÍCHUŤ BORŮVKA PREMIUM S 0 mg NIKOTINU: 
Obsahuje: propylenglykol; glycerin; aroma; destilovaná voda. Výrobek není klasifikován jako 

nebezpečný. Obsahuje citral, 4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-ene-1-yl)-but-3-ene-2-one. Může vyvolat 

alergickou reakci. Možné nežádoucí účinky: Bolest hlavy, závrať, sucho v ústech, nosu a krku. Výrobek 

není určen pro osoby mladší 18 let, těhotné a kojící ženy, osoby s kardiovaskulárním onemocněním, 

diabetiky, astmatiky nebo osoby citlivé na zmíněný obsah.  
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